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1.6 Képviseló neve:
2. Tálgyévben végzett alapcél szérinti és kózhasznú tevék6ny3égek bemutatása

nyunk üÍgyóvbon is árÁdrÁ az átala alapitott MaiEáón diiat folyiatva ez álta] a h€lyi ónékekgt
eml'erek m.gbecsülésé! lsmét msgs:ervé:rÜk és méglánonuk a lQtolikus Egyhá2zal kö'Öse. a
yérszéntélö ünnepségérésa bú:8zémelé.r-lPA pályá2al ker€rében vállalkozásí€jles'Ésl p.ogram
erósÍrerill l'apcBolatainkai valda3ági magyaÍ válla|kozásokkál és szprvezetekkel. A MagyaÍ Megújuló
szöv€r5é99el kozösen GyergÉs..enhiklósrn 3zakmai káacÍénclá! sz!.YEnlnk a me!Úiuló
témalórében. Ez ára' é!.g"l aettiink Alap|tó okarafunkbat! válatt kómygerYédelmi célF'nk
égvalósÍtásának á3 .gyben iovább ápoltuk €gyre 32élé3€dó kapcsolátáinkÁt a hátáÍon rÚli m.gyaIokkáJ.

3. Kö2hasznú tevékenységek bemutatása (evékenységénként)

3.1 KÖzhasznú tevékenység Íneqnevezései
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Kultúrális örökséo meoóvása

levékenységhez kapcsolódó kÓzteladat, jogszabályhely:

KÖzhőznÚ tevékenység célcsopoíja: Kiskunmaisa váÍos
3.4 Közhasznú levékenységből Íész€sÜ ők 1étszáma: 2000
3.5 KÖzhasznÚ tevékenységÍóbb eredményei:

1997. évi cLVl. Tv. szérlnt
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kulüláis i'rÖkság megóvá€a tgrülgtán vég'efi revékenységÜnk eíedmónyeként bvább ápoltuk ar a
agyomántÍ' amely révéna aélyi kö.össéqek meqerosódhetnek és tovább ápolháriák élÖd€it
mlá'yaig. Az ez.n a rédjlete. végzett ta'bb éves munkink .evén sik rult erösircnÜnt e helyi
et rozáB.réjál 6ikerÜh még inkább kÖzösséqga xovácsolni érinr.rrclet
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